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Indeling presentatie

• Korte toelichting op rol KpVV

• Naar goed en betaalbaar collectief vervoer

• Gesprek tussen partijen als leidraad

• Denken in kansen
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Kennisplatform Verkeer en
Vervoer

• Brengen partijen bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen

• Bieden praktijkgerichte kennis aan ->

• Handboeken professioneel aanbesteden LLV en Regiotaxi

• Particuliere initiatieven overzicht

• Wmo-poster

• I.o.v. Transitiebureau vervoer naar dagbesteding

• Conversatietool contractvervoer
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Conversatietool Naar Beter
Contractvervoer
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Conversatietool: wat is het?

• Conversatietool partijen bij elkaar brengen

• Gemeenten, vervoerder, reizigersorganisaties
enz.

• Met elkaar in gesprek over kansen, dilemma’s,
opdrachten en stellingen

• Kansen staan vandaag centraal; kansen voor de
één bedreiging voor de ander?
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Kansen conversatietool

• Waarom kansen benutten?

• Kwaliteit van het vervoer: geschikt voor de
gebruiker en welke vorm van vervoer?

 

• Betaalbaarheid van het vervoer: voor de
opdrachtgever en voor de gebruiker

 

• Duurzaamheid van het vervoer: trias energetica
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Kansen conversatietool

• Aansluiten bij openbaar vervoer
aanbestedingstrajecten en bundeling van
 vervoersstromen

 

• Goed toegankelijk openbaar vervoer

 

• Inzetten vrijwilligersvervoer
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Kans Conversatietool
  

 
Aansluiten bij openbaar

vervoer
aanbestedingstrajecten

 
Bundeling van

vervoersstromen
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OV aanbestedingstrajecten

• Bezuinigingen ook bij openbaar vervoer

• Vergelijk lijnennet met elkaar: waar liggen kansen?

• Van OV en contractvervoer naar collectief vervoer

• Combinatie tussen onderliggend net en Wmo-vervoer

• (H)OV-lijnen met flexlijn systeem er om heen

• Grote contracten voor- en nadelen

 0

 



Bundeling van vervoerstromen

• Niet zozeer verschillende groepen in een voertuig (eerdere
pilots)

 

• Wellicht wel op termijn combinatie tussen mensen die nu van
verschillende regelingen gebruik maken

 

• Volgtijdelijk inzetten van vervoer: aanpassen van begin- eindtijd
(AWBZ-bezuiniging)
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AWBZ-bezuiniging

• Inventarisatie KpVV i.o.v. Transitiebureau

• Het schuiven van de tijden van de dagbesteding: aansluitend aan het
leerlingenvervoer uit te voeren; de cliënten in twee rondes op te halen
(ver weg en dichtbij)

 

• Cliënten minder keuzevrijheid geven en hen vragen dagbesteding af te
nemen op de dichtstbijzijnde best passende locatie.
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AWBZ-bezuinigingen

• Eigen bijdrage wanneer een cliënt dagbesteding op een andere locatie wil

• Het uitbetalen van de vervoervergoeding aan familie van de cliënt om
daarmee zelf het vervoer te organiseren.

• Andere maatregelen die naar voren komen zijn:

• (een verdere) inzet van vrijwilligers in het vervoer (chauffeur /
begeleider)

• inzet van grotere voertuigen

• uitvoeren van vervoer met eigen voertuigen
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Kans: conversatietool
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Goed toegankelijk
openbaar vervoer



Goed toegankelijk OV

• Relatie met voorgaande: welke lijnen zijn er straks?

• Stimuleren van OV meer dan toegankelijk maken

• Mentale toegankelijkheid

• Als tarzan door de bus…….

• Zelfstandigheid leerlingen

• Technische hulpmiddelen
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Kans conversatietool
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Inzetten van

vrijwilligersvervoer



Kans conversatietool

• In duo’s in 5 minuten gesprek over vrijwilligersvervoer

• Kies een andere rol: gemeente wordt vervoerder en vice
versa

• Wat is de grootste kans die je vanuit je nieuwe rol
ziet m.b.t. inzet  vrijwilligersvervoer?

• Wat is de grootste bedreiging of grootste zorg die
je vanuit je nieuwe rol ziet m.b.t. inzet van
vrijwilligersvervoer?

 

 0

 



Vrijwilligersvervoer: particuliere initiatieven

 Waarom deze inventarisatie
Vragen leven bij overheden:

Zelfredzaamheid
Betaalbaarheid

Wat kan vrijwilligersvervoer bijdragen
aan deze doelstellingen?

Hoe werkt het in de praktijk?
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Inventarisatie particuliere initiatieven

Waar in Nederland?
 

Wat heeft inventarisatie opgeleverd?
154 initiatieven

Van klein tot groot
Voertuigen
Doelgroep

Organisatie van vervoer
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Particuliere initiatieven

• Beschrijving van de voorbeelden in de rapportage

• Overigens geen nieuwe vorm van vervoer

• Wel meer aandacht dan voorheen

• Kans om invulling te geven aan vervoer dat
anders (niet meer) aangeboden wordt?

• Bezint eer gij begint…….
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Particuliere initiatieven

• Voor wie is het een geschikte vorm van vervoer?

 

• Wat mag wettelijk gezien wel en wat niet?

 

• Als het geen vrijwilligersvervoer is dan moet het
voldoen aan de Wetpersonenvervoer 2000
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Particuliere initiatieven: wettelijk kader

• Werkingssfeer Wp2000:

• Som van de betalingen minder dan de kosten van de auto en
eventuele bijkomende kosten

- afschrijving, verzekering, brandstof enz

- Onkostenvergoeding vrijwilliger

• Geen uitoefening van beroep of bedrijf

 

N.B. Als KpVV zorgen we voor duidelijk overzicht met verwijzingen!  
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Particuliere initiatieven

• Naast wettelijke verplichten ook van belang om aandacht
te besteden aan veiligheid (code VVR) en opleiding
chauffeur (ook VOG)

• Mogelijke kans voor combinatie met taxi-ondernemers:

• Plannen van vervoer

• Trainen en opleiden van vrijwilligers

• Onderhoud wagenpark
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Conclusies onderzoek 
particuliere initiatieven

• Klein onderzoek veel initiatieven gevonden

• Juridische aspecten spelen een rol (komen we op terug)

• Weinig overheidsbemoeienis in vrijheid handelen dat is de wens
van veel van de gevonden initiatieven

• wat is gevolg daarvan op  mogelijkheden overheden?

 

• Succes in de kleinschaligheid: wat als het groter wordt?
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Aanbevelingen KpVV

• Politieke keuze hoe te komen tot (betaalbaar en goed) collectief vervoer

• Kennis is van belang

- Breng in kaart hoe het vervoer nu is georganiseerd.

- Routes, gebruikers, tijden, voorwaarden enz

- Welke mogelijkheden levert dat op?

- Overlap in tijden (Leerlingenvervoer – Wmo-vervoer)

- Overlap in netwerken (OV en Wmo-vervoer?)

- Welke eisen worden gesteld en waarom?
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Aanbevelingen KpVV

- Wat zijn andere mogelijkheden om vervoer te organiseren?

- Marktconsultatie: vervoerder, overheden, instellingen en
gebruikers

 

- Keuzes maken om te komen tot nieuwe invulling: tijdig en met de
juiste informatie de aanbesteding doorlopen

 

- Gedegen invullen van het contractbeheer ook hier geldt kennis is
van belang!  
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Combineren van vervoerwijze wat levert
het op?

• Opvangen van de bezuinigingen en een bijdrage
aan zelfredzaamheid is beide mogelijk.

• In welke mate is deels afhankelijk van start
situatie en uiteraard van lokale situatie

• Zorg voor evalueren en deel kennis in de
driehoek en tussen partijen
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Vragen uit de zaal?



Bedankt

• Guy Hermans

• Kennisplatform Verkeer
en Vervoer

• Guy.hermans@kpvv.nl

• Tel: 06-22526190

 



 

 



WP 2000 en vrijwilligersvervoer

• ln de toelichting op art 2 wet Personenvervoer
2ooo staat het volgende:

• "De Minister van verkeer en waterstaat heeft van
de bevoegdheid op grond van het oude Besluit
Personenvervoer gebruik gemaakt en de kosten
voor vrijwilligers vastgesteld 1113, 45 euro per
jaar per organisatie en daarboven 181,51 euro
per jaar per vrijwilligers met een maximum van
8621,82 euro“
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WP 2000 en vrijwilligersvervoer

• De wet is niet van toepassing op vervoer van
personen per

• auto, anders dan openbaar vervoer, indien de
som van de betalingen voor dat vervoer de
kosten van de auto en eventuele bijkomende
kosten voor dat vervoer niet te boven gaat,
tenzij vorenstaande wordt verricht in de
uitoefening

• van een beroep of bedrijf. Bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur worden regels
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Vrijwilligersvervoer
Indien de betaling voor het vervoer de genoemde

kostenposten overschrijden, is sprake van
commercieel vervoer in de zin van de wet. Het

vastgestelde bedrag voor vrijwilligers kan worden
veranderd (inflatie).
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